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E-mail: aminihom@tums.ac.ir 
1- communicator  2- collaborator 
3- manager or leader 4- health advocate 

5- scholar   6- professional 

7- medical professionalism  8- primacy of patient’s welfare 

9- patient’s autonomy 10- social justice 

11- physician charter 12- hidden curriculum  

13- problem-based learning 14- case-based discussion 

15- teaching bedside  

 ای، تعهد حرفه

  یک انتخاب یا یک ضرورت در آموزش و ارزیابی دوره دستیاری؟

 (1)همایون امینیدكتر 

 

بککر  پزشکککان ختص کک  در دوره شخوزشککی خککود، عکک وه 
كسککت تص کک  در یککك رشککته خککاا، بایککی خهککار  ای ککا  

هکا   ها  دیگر  را نیکز كسکت كددکی، از هملکه خهکار      نقش
، 5، خیافع سک خ  9، خییر یا رهبر2، همکار تیم درخان1ارتباطی
بککه  7ا  پزشکککی(. تعهککی حرفککه 2،1) 6خدککیو حرفککه 5دانشککور
شکود كکه   ها، رفتارها و روابطی گ تکه خکی  ا  از ارزشخجموعه

شکود  خوهت تقوی  و استحکام اعتماد هاخعه به پزشککان خکی  
( اولوی  و تقیم خ کلح  و  iگانه . پزشك بایی اصول سه(9)

بکا در نرکر    3( احتکرام بکه حکن انتصکام بیمکار     ii، 8خد ع  بیمکار 
( رعایکک  iiiگککرفتن خعیارهککا  علمککی و رعایکک   ککواب ، و  

هککا و ااککیاخا  را در فعالیکک   در ت ککمیم 11عککیال  اهتمککاعی
. پایبدکی  بکه ایکن اصکول در     (5)ا  خود خبدکا اکرار دهکی    حرفه

. بصشی از (5)یابی تبلور خی« 11خدشور پزشك»گانه تعهیا  ده
گردد كکه در  پزشك برخی -یا  به رابطه خستقیم بیماراین تعه
بیدکی صک حی    طور خ صه، پزشك خود را ختعهکی خکی  شن به
اش را ح ک  كدکی و ارتقکاه دهکی، بکا بیمکارانش       ا  بالیدیحرفه

رویکککرد صککاداانه داشککته باشککی، رازدار شنهککا باشککی و خرزهککا  
ان تکو . بکییهی اسک  خکی   (5)ا  با ایشان را رعایک  كدکی   حرفه

انترار داش  خیزان پایبدی  پزشکان به این اصول و تعهیا  با 
خیزان اعتماد هاخعه به شنها رابطه خسکتقیم داشکته باشکی. بصکش     

گانه پزشك و نرام س خ  كکه كمتکر خکورد    دیگر تعهیا  ده
صککور  ریرخسککتقیم و گیککرد و خدککافعی را بککهتوهککه اککرار خککی

رکام اراهکه خکیخا     كدی، به ندرازخی  برا  بیماران فراهم خی

شکود  خاندکی تعهکی پزشکك بکه تک ش بکرا  ارتقکاه         خربوط خی
كی ی  خرااب ، دسترسکی بکه خکیخا ، توزیکع عادمنکه خدکابع       
خحیود، خلن دانش نکو )پکهوهش(، پکایش خکیاوم و خکییری       

توان . با تعمن در این گروه از تعهیا  خی(6-5)تعارض خدافع 
شنهکا بکا نسکب  خوفقیک      دریاف  كه خیزان پایبدی  پزشکان به 

هاخعه پزشکی در همه ابعاد شخوزش، پهوهش و اراهه خکیخا   
 صور  خوزون، عمین و كی ی نیز ارتباط تدگاتدگ دارد. به

هکا   گیکر  برخکی خ کاهیم بدیکادین و ارزش    اگرچه شکل
شکود،  ا  از خکانواده و خیرسکه شرکاز خکی    زیربدایی تعهی حرفکه 

هکا  شخوزشکی رسکمی و    خکه ها  پزشکی بایی در برنادانشکیه
عدوان هزه مید ك، به پرورش تیریجی تعهکی  خود، به 12نهان
شخوختگان خکود توهکه ویکهه داشکته باشکدی،      ا  در دانشحرفه
ها  شخوزشی و بالیدی شکلی كه هوّ اخ ای حاكم بر خحی به

. بکا وهکود ایکن،    (7)ا  را نیهی اهازه بروز رفتارها  ریرحرفه
دهدککی پزشکککان عمککوخی كککه وارد خککی برخککی خطالعککا  نشککان

شککونی، هدککوز از هککا  شخوزشککی تص  ککی دسککتیار  خککیدوره
انکیازه كکافی صک حی  مزم را پیکیا     ا  بکه هه  تعهی حرفکه 

رود در یککك برناخککه شخوزشککی،  (. انترککار خککی3،8انککی )نکککرده
بر شخوزش نرر ، از هر فرص  شخوزشکی دیگکر، خاندکی    ع وه

ار و رانکی بصکش، بکرا  طکر      گزارش صبحگاهی، خعرفی بیمک 
هکا از  ا  است اده و در این فرص خباحث خربوط به تعهی حرفه

، 19ها  ختدوع شخوزشی، خاندی یادگیر  خبتدکی بکر خسک له   روش
. در  سکود هسک   15و یاددهی كدار بالین 15بحث خبتدی بر خورد
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ها  شخوزشی الگوسکاز  و  ترین روشعین حال، یکی از خهم
 5و نهکان  9، ریررسمی2ر سه سطح رسمیاس  كه د 1الگودهی
. از سککو  دیگککر، ارزیککابی بککا اسککت اده از   (11)دهککی رخ خککی

كددیه یاددهی و عدوان حلقه تکمیلابزارها  روشن و عیدی، به
یککادگیر  كککه مزخککه فرایدککی شخککوزش اسکک ، در خککورد تعهککی  

خسککتمر،  5ا  اهمیتککی خعککاعر دارد. ارزیککابی تکککویدی حرفککه
، هکم در طکول دوره   «6بازخورد از چدی خدبکع »صور  ویهه بهبه

ا  یکك پزشکك، هکزه    شخوزشی و هم در طول زنیگی حرفکه 
هککا  گیککر ، ح کک  و ارتقککا  ویهگککی ککرور  بککرا  شکککل

(. همچدین، ختعهی بکودن فکرد   12،11در اوس  ) 7گر ا حرفه
ا  شرط  رور  دانش شخوختگی اسک .  به اصول تعهی حرفه

روش یکا چدکی   ی با است اده از یك بدابراین، سیستم شخوزشی بای
این ویهگی را در فراگیران انجام دهکی   8خعتبر، ارزیابی تجمعی

و از كسکککت شن، ابکککل از اهکککازه بکککه ارتقکککا  فراگیکککران یکککا  
. خد عک  دیگکر   (7)شخوختگی شنها، اطمیدان حاصل كدی دانش

گکردد. ارزیکابی فراگیکران    ارزیابی به سیستم شخوزشکی بکر خکی   
ا  اثربصشی فرایدکی شخکوزش تعهکی حرفکه     كدی تا ازكمك خی

 اطمیدان حاصل شود. 
ررکم  رسی در شخوزش پزشککی كشکورخان، علکی   نرر خیبه
ها  اابل توهه در حکوزه دانکش و انتقکال خهکار  در     خوفقی 
انکیازه كکافی بکه    ها  خصتلر بالیدی، در شرای  فعلکی بکه  حیطه

شین گیر  و نهادیده ها  ارتباطی و شکلرشی فرد ، خهار 
گیکرد.  گکر  توهکه كکافی صکور  نمکی     ا ها  حرفکه ویهگی

ا  در گرچه توهه به خباحکث اخک پ پزشککی و تعهکی حرفکه     
هکا  تص  کی در   ها  شخوزشی رشکته شخرین ویرایش برناخه

، در (19)ایران كمابیش خورد توهه و ت كیی ارار گرفته اسک   
شن  ریکز  شکیه و بکه   ایدکه در اهرا و عمل به چه خیزان برناخکه 

پایبدی  وهود دارد، ها  سوال و تردیکی هکی  وهکود دارد.    
در خورد ارزیابی نیز گرچکه چدکی سکالی اسک  بصشکی از نمکره       
ارزیابی نهایی سامنه دستیاران هه  خعرفی بکه اختحکان ارتقکاه    

هکا   به ارزیابی اععا  هی   علمی از برخکی ویهگکی   3سامنه
یخی كوچکك بکه   ا  دستیار اخت اا یافته و این اتعهی حرفه

پیش اس ، شواهی  علمی به ن ع اثرگذار  اابکل توهکه ایکن    
شیوه هه  ح ول به اهیاف ارزیابی پیشگ   وهود نکیارد.  

هککا در تککیوین راهدماهککا و اسککداد مزم در ایککن برخککی دانشککگاه
 ککواب  »، «11ا  پزشکککیراهدمککا  رفتککار حرفککه»زخیدککه، خاندککی 

هکا   ، اکیم «انشکگاه ا  دسدی ارتقکاه تعهکی حرفکه   »و « 11پوشش
، ولی هدکوز بایکی   (16-15)انی خهم، هرچدی ابتیایی، را برداشته

هکا، از هملکه اصک   یکا     ها  اساسکی در بسکیار  از زخیدکه   گام
 ها و  واب   رور ، برداشته شونی. ناخهتیوین شیین

رسکی چکه بکا هکیف ارتقکاه اعتمکاد       نرر خکی در خجموع، به
شخکوزش، پکهوهش و     تقکا هاخعه به پزشکان و چه با هیف ار

ا  خیخا  بالیدی، توهه ویهه به شخوزش و ارزیابی تعهی حرفه
نه یك انتصام خمکن، بلکه یکك  کرور  و اولویک  اسک .     

ررم این  رور ، به چه حال این پرسش خطر  اس  كه علی
هککا  وزار  علکک  ایککن خو ککوع در عمککل در اولویکک  برناخککه
هککا  علککوم هبهیاشکک ، درخککان و شخککوزش پزشکککی، دانشککگا 

ها  شخوزشی بالیدی ارار نگرفته اسک   پاسک    پزشکی و گروه
دارد، ولکی برخکی از علکل    نیکاز  ال به خطالعه خستقلی ؤبه این س

توهه ناكکافی بکه  کرور  ارتقکا  تعهکی      »احتمالی عبارتدی از 
ا  سککازخانی در تمککام نهادهککا  كکک ن خککرتب  بککا نرککام   حرفککه

ا  در سکطح  تعهکی حرفکه    خوازا  توهه بکه ارتقکا  س خ ، به
گیکران  عیم اعتقاد یا شداخ  ناكافی برخی از ت کمیم »، «فرد 

و خککییران ارشککی نرککام سکک خ  و شخککوزش پزشکککی در خککورد 
نااخیکی   »و « ررم شعارها  ظاهر ا ، علیاهمی  تعهی حرفه

گروهی دیگکر از خسکالومن در خکورد اثربصشکی خکیاخ   در      
نگرانکی از خقاوخک  بکه ترییکر در      علک  ا ، بهحوزه تعهی حرفه

بدابراین، خوفقی  در این زخیده «. ها  شخوزشی و درخانیخحی 
از یك طرف، نیازخدی پذیرش، باور عمین و عزم هی  و فراتر 

سازان ارشی نرام سک خ  و  از شعار در سطح رهبران و ت میم
شخوزش پزشککی كشکور اسک  و از طرفکی دیگکر، مزم اسک        

عدوان ویهه اععا  هی   علمی، بهکی و بهیکایك هاخعه پزش
ا ، به انحکا  خصتلکر بکه تکروی ،     الگوها  عملی تعهی حرفه

هکککا و شخکککوزش، گسکککترش، ارزیکککابی، اصککک   زیرسکککاخ   
ساز  اایاخا  در سطح فرد  و سازخانی تک ش كددکی.   نهادیده

ها  اخیر خراكز شخوزشی درخانی پزشککی  ویهه شنکه در دههبه
تل ی، از همله رااب  شکییی در نیکرو  كکار،    ها  خصبا چالش

هککا و ورود عککیم تداسککت عر ککه و تقا ککا در برخککی رشککته    
انکی  ها  پزشکی خواهه شکیه ها  ختدوع هییی به حوزهفداور 

هکا  پزشککی و   خدکی دانشککیه  كه  کرور  توهکه نرکام    (17)
ا  دو چدککیان خراكککز شكادخیککك را بککه خو ککوع تعهککی حرفککه 

 1كدی. خی
_______________________________________ 
1- role modeling  2- formal 

3- informal  4- hidden 

5- formative assessment 6- multisource feedback 

7- professionalism  8- summative assessment 

9- global rating form 10- code of conduct 

11- dress code 
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 سپاسگزاری
دلیل خطالعه ز دكتر فریبا اصرر  و دكتر علی هع ریان، بها

ها  ارزشمدیشان بر ختن اولیه نوشکته حا کر،   و ارسال دییگاه
 سپاسگزارم.

حمایک  خکالی از پکهوهش و    بدا به اظهار نویسکدیه خسکالول خقالکه،    [

 .]تعارض خدافع وهود نیاشته اس 
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